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Indledning. 

Det er mig en glæde at præsentere jer for bestyrelsens beretning 2016. Et år, som vi på 
forhånd havde store forventninger til, idet vi havde nogle gode initiativer i støbeskeen, som 
skulle afsluttes i løbet af året. Mere om det senere i beretningen. Tak for jeres opbakning 
til de forskellige aktiviteter, der har været i løbet af året. Det er altid dejligt som klub og 
bestyrelse, at medlemmerne bakker op, og det viser også jeres opbakning her i aften. Det 
er god motivation for os, at der er interesse for VORES klub. 

Dommerklubben. 

Det er svært i beretningen ikke at nævne klubbens investering i profiltøj til os medlemmer. 
Såvel den røde polo som træningstrøjen blev sponsoreret, og for beskedne 200 kr. havde 
vi alle mulighed for at købe Diadora Copenhagen jakken. I forbindelse med dette fik vi et 
nyt dommerklublogo, som også kom på det nye profiltøj. Et logo, der er meget 
tidssvarende og en ny profil for klubben. Jeg synes, det ser godt ud, når vi kolleger mødes 
på diverse stadions iklædt vores klubtøj, og det er klart noget, der også er blevet 
bemærket af fodboldklubberne. Vi ved godt, at der er dommerkolleger, der ikke har fået 
det nye tøj, men det tager vi op i løbet af foråret med Diadora, og hvordan dette kan købes 
til en favorabel pris.   

Jeg kan ikke mindes i mine mange år i dommerklubben, at vi har fået så stor en 
medlemstilgang som i år. Nettotilgangen i 2016 af nye dommerkolleger har været på ikke 
mindre end 14, hvoraf de 12 var helt nye dommere samt to dommere fra andre 
dommerklubber. Nogle er mere aktive dommere end andre, men alle er kommet godt fra 
start. Vi gjorde et stort nummer ud af introduktionen til såvel dommergerningen som 
dommerklubben, og det håber jeg er en af årsagerne til, at så mange af jer tilsyneladende 
har fået stor glæde af, og fastholdt interessen for, denne dejlige fritidsinteresse. 
Velkommen til endnu engang til jer alle sammen. 

Igen i år stod dommerklubben for afholdelse af såvel løbe- som teoritest. For nogle (eller 
for få ☺) et af årets højdepunkter, og for andre en oplevelse, der skal overstås og 
forhåbentlig bestås. I 2016 var testkravet det samme som i 2015, men trods dette betød 
det heldigvis, at vi fik nogle linjedommere ”tilbage”. Det er selvsagt ærgerligt for den 
kollega, der ikke kan gennemføre testen, men det er min overbevisning, at med det 
nuværende niveau for testen, og man ikke fortsat kan bestå, så er det nok eks. ikke 
længere linjedommer, man skal være. Testen er kommet for at blive, og det er også et 
godt signal til klubberne, at vi sender kolleger ud, der er i form til at løfte opgaverne i 
kampene. Jeg vil lige ”slå et slag” for vores løbetræning lørdag formiddag kl. 10 på 
Bakkeskolen. Det er dejligt at blive fysisk udfordret, og endnu dejligere at være social med 
gode dommerkolleger. 

Som noget nyt prøvede vi i slutningen af juni måned at arrangere en hyggelig dag for 
dommere med familier i Legeparken i Kolding. Vi var godt 30 deltagere, og jeg synes 
personligt, at det var et rigtigt godt arrangement med hygge, snak og grillmad. Et og andet 
kan sikkert gøres bedre, men det var dejligt at møde jeres familier, og mon ikke vi 
gentager arrangementet i 2017. 



Afslutningsfesten blev, sædvanen tro, afholdt på Den Gyldne Hane. Vi havde igen en 
dejlig aften, selv om jeg personligt gerne havde set, at vi var langt flere til sådan en aften. 
Om indhold, sted, maden m.v. er det rigtige har flere nok en holdning til, og det vil helt 
sikkert blive et tema for den nye bestyrelse. 

NU er det ganske vist. Det er lidt farligt at sige, og ikke mindre farligt at skrive, men vores 
hjemmeside har vi nu fået styr på, og jeg synes, at det nye layoet, indhold m.v. er rigtig 
fint. Nu kommer så den helt store opgave med at holde den opdateret og interessant at 
følge. Her vil jeg sende en opfordring til jer alle sammen. Kom gerne med oplevelser, 
billeder m.v., som vi kan lægge på hjemmesiden, og vi påtænker at have en ”redaktion” på 
2-3 medlemmer, der vil gøre et stykke arbejde for at skaffe nye dommer historier. Lad os 
gøre hjemmesiden til vores fælles projekt i 2017, så det bliver et endnu bedre aktiv for 
vores klub. Informationsmæssigt har vi i 2016 udsendt 6 informationer direkte til jer, og 
denne måde at informere jer på har vi tænkt os at fortsætte i det nye år. 

2016 bød også på en medlemsundersøgelse, hvor en meget stor del af jer bidrog til en 
undersøgelse og et resultat, der er meget brugbart for vores klub. Denne undersøgelse 
viser med al tydelighed en interesse for dommerklubben, som vi er dybt taknemmelige for, 
og som vi vil bruge aktivt i bestyrelsen. Endnu engang tak for jeres indsats. 

Samarbejde. 

Omkring samarbejde har vi meget at glæde os over. DBUJylland og dommerklubberne 
prioriterer virkelig at samarbejde om mange ting, og vi har et unikt samarbejde med 
dommerudvalget i region 3B, hvor dialogen og den gensidige respekt er hjørnestenene. Vi 
deltog i det årlige dialogmøde, og også her var ingen rundt om bordet i tvivl om, at vi 
virkelig vil samarbejdet i begge organisationer. Helt så let og ”smertefrit” går det ikke i 
samarbejdet mellem DBU og DFU, selv om jeg synes at se tegn på en bedre dialog og en 
vilje til et bedre samarbejde i de to organisationer. 

Samarbejdet mellem dommerklubberne i vores nærområde er godt, men også på det 
område kan vi blive bedre. Der vil være noget synergi i at samarbejde noget mere omkring 
aktiviteter som grunduddannelse af nye dommere, fastholdelse af dommere, 
talentudvikling m.v. Nogle klubber har med succes samarbejdet om nogle af disse forhold, 
og det kan vi godt tage ved lære af. Rent økonomisk vil det også i mange tilfælde være en 
fordel. 

DGI er for os som dommerklub en vigtig samarbejdspartner. Igen på den front er dialogen 
og samarbejdet velfungerende. 

Samarbejdet med fodboldklubberne har også fungeret godt. Respekten for det arbejde, vi 
gør både på og udenfor banen, er tilfredsstillende. Jeg ved godt, at vi indimellem bliver 
udsat for kommentarer fra trænere, ledere og forældre, der ikke er lige respektfulde, men 
generelt er klubberne meget fokuserede på at ”beskytte” os. Jeg oplever ligefrem, at 
enkelte klubber ringer og beklager nogle lederes opførsel overfor en dommer. Det er i 
hvert fald en ny tendens, som vi kan håbe fortsætter. I vores område har vi heldigvis kun 2 
OBS-klubber, som der bliver holdt mere øje med af DBU end med andre, og også på det 
område er der en god gensidig dialog mellem DBU og os, hvis der er brug for eks. øget 
fokus på et hold eller klub. 

Jeg nævner det hvert år, og i år er ingen undtagelse. Jeg har stor respekt for det arbejde, 
som Svend Aage (og Nancy) yder. Det er indimellem ikke verdens letteste ”puslespil” at få 



til at gå op hver weekend, og så er det ikke mindre fantastisk, at kun meget få kampe ikke 
bliver dømt. Tak for det og tak for indsatsen og samarbejdet. I er fantastiske til at hjælpe, 
når det kniber for den enkelte dommer at dømme en påsat kamp, men det samme er 
heldigvis også gældende den anden vej. 

Stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Tak for mange arbejdsomme, men også 
hyggelige og sjove timer sammen. 

  

Det sportslige. 

Som nævnt ovenfor er det lykkedes os at løse vores primære opgave som dommerklub 
med at få dømt stort set alle kampe for fodboldklubberne i vores område. Hver og en af jer 
gør en forskel i forhold til at løse denne opgave. Nogle dømmer få kampe og andre 
dømmer rigtig mange kampe årligt. Uden alles indsats havde vi ingen berettigelse. Tusind 
tak for det. 

På talentsiden blev 2016 et år, hvor der fra DBU´s side kom øget fokus på talentplejen ved 
etablering af hhv. den Regionale Talent Gruppe og den Centrale Talent Gruppe. Det lokale 
talentarbejde, som vi igennem de sidste mange år har prioriteret, viser sig nu at være en 
god investering. På linjedommersiden har vi Alaa Daami med i 2. Division og Philip 
Jacobsen med i Danmarksserien. Søren Stampe dømmer i Danmarksserien, og flere 
andre er på vej. Vi glæder os til at følge jeres udvikling, og ingen skal være i tvivl om, at I 
virkelig prioriterer jeres dommergerning, og har den rigtige indstilling til at nå langt. Vi som 
dommerklub bakker jer op. 

Ærgerlig nok blev 2016 det sidste år for Henrik Spetzler som 1. Divisionslinjedommer. 
Trods en god sæson måtte Henrik vige pladsen for dommerkolleger, der ikke var så 
”gammel” som ham. Lidt et paradoks, men det er vilkårene på det niveau. Du er beriget 
med mange gode oplevelser Henrik, og nu glæder vi os til, at du vil berige dine 
dommerklubkolleger med din erfaring og gode indstilling til dommerhvervet. Tak for 
indsatsen du ”gamle”. Din indstilling og professionelle tilgang kan ingen tage fra dig. 

2017. 

Udvikling af vores dommerklub må fortsat være et af nøgleordene for 2017. Vi har et 
godt fundament at tage fat på med resultaterne fra medlemsundersøgelsen, og 
bestyrelsen er klar til at tage i arbejdstøjet, og udvikle den enkeltes dommer faglighed og 
klubbens sociale liv. Det er mit håb, at det enkelte medlem bidrager konstruktivt og positivt 
til den udvikling. 

Dette bliver min sidste periode som formand – hvis jeg vel at mærke genvælges. Jeg har 
stort set siden mit 13. år været frivillig leder i den ene eller anden organisation, så nu er 
det vist på tide at gå på ”pension”. 
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På bestyrelsens vegne 
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